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BAB IV                                                                                                           

HASIL DAN ANALISIS 
 

A. Gambaran Umum Responden 

Peneliti menyebar kepada mahasiswa akuntansi sebanyak 143 kuesioner 

dari sampel minimum 136 responden, seluruh kuesioner dikembalikan 

dengan lengkap. Sedangkan untuk mahasiswa non-akuntansi sampel 

minimumnya juga 136 responden, peneliti menyebar kuesioner fisik sebanyak 

66 buah dengan tingkat pengembalian 95% atau 63 kuesioner kembali dengan 

lengkap, sedangkan 3 kuesioner lainnya ada instrumen yang tidak terjawab. 

Data penyebaran kuesioner dapat dilihat di tabel 3 di bawah ini: 

TABEL 3                                                                                                           

Daftar Penyebaran dan Jumlah Pengembalian Kuesioner 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Program Studi Sampel Disebar 
Tidak 

lengkap 
Diolah 

Akuntansi 136 143 - 143 

Arsitektur 17 17 - 17 

Teknik Sipil 12 14 2 12 

Hukum 16 18 - 18 

Manajemen 21 22 - 22 

Psikologi 21 21 - 21 

Teknik Elektro 2 4 1 3 

Teknologi Pangan 14 14 - 14 

Nutrisi & Teknologi Kuliner 3 4 - 4 

Sastra Inggris 3 3 - 3 

Englishpreneurship 2 2 - 2 

Teknik Informatika 5 7 - 7 

Desain Komunikasi Visual 8 10 - 10 

Ilmu Komunikasi 9 9 - 9 

Sistem Informasi 2 3 - 3 

Game Technology 1 2 - 2 

TOTAL 272 293 3 290 
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Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, responden laki-laki yang memilih 

akuntansi sebesar 38 orang (26% dari total responden) dan 105 perempuan 

(74% dari total responden). Sedangkan untuk non-akuntansi perbandingannya 

yaitu 53 responden adalah laki-laki dan 94 orang sisanya adalah perempuan. 

Dalam penelitian ini, responden laki-laki lebih banyak yang memilih jurusan 

non-akuntansi dibanding jurusan akuntansi. Responden juga mayoritas 

(hampir 78% dari total responden) berumur di bawah 18 tahun karena 

memang subjek survei dari penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2017. 

Dari total responden sebanyak 290 orang, 147 mahasiswa mengambil jurusan 

non-akuntansi, dan 143 mahasiswa merupakan mahasiswa akuntansi. 

TABEL 4                                                                                                 

Data Demografis Responden 

 

 

 

   

Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil uji tabulasi silang di tabel 5 di bawah ini juga dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden akuntansi berasal dari jurusan IPS 

yaitu sebesar 82 responden atau 57% dari total responden dan di tempat 

kedua adalah dari jurusan IPA sebanyak 52 orang atau 36%, sisanya berasal 

dari jurusan bahasa atau SMK. Sedangkan untuk mahasiswa yang memilih 

jurusan non-akuntansi 50% berasal dari jurusan IPA dan 38% berasal dari 

Program studi Jenis Kelamin Umur Total 

L P < 18 19-20 > 21 

Non-akuntansi 53 94 109 37 1 147 

Akuntansi 38 105 115 26 2 143 

Total 91 199 224 63 3 290 
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IPS, sisanya yaitu berasal dari jurusan SMK dan bahasa. Hal ini menunjukkan 

bahwa akuntansi diminati oleh siswa-siswi dengan jurusan IPS karena 

memang akuntansi merupakan mata kuliah yang masih di lingkup sosial, 

sedangkan mahasiswa non-akuntansi mayoritas berasal dari jurusan IPA, 

karena jurusan non-akuntansi seperti arsitek dan teknologi pangan memang 

mengharuskan mahasiswa untuk berasal dari jurusan IPA sewaktu SMA. 

Tabel 5 menunjukkan mayoritas mahasiswa akuntansi berdomisili di 

Semarang, yaitu sebesar 65% dari total responden, sedangkan untuk non-

akuntansi hanya 54% yang berdomisili di Semarang. Hal ini menyiratkan 

bahwa jurusan akuntansi di Unika menarik bagi mahasiswa yang tidak ingin 

kuliah di luar kota. Persentase mahasiswa yang memiliki orang tua dengan 

profesi di bidang yang sama dengan jurusan yang mereka pilih masing-

masing adalah 24 dan 25 responden, baik mahasiswa akuntansi maupun non-

akuntansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi orang tua yang sama 

hanya memiliki sedikit pengaruh untuk anaknya memilih jurusan yang 

sebidang dengan profesi tersebut. 

TABEL 5                                                                                                          

Gambaran Umum Responden 

Program studi 

SMA Domisili Profesi Ortu 
Total 

IPA IPS Bahasa SMK Smg 
Non-

Smg 
Sama Tidak 

Non-akuntansi 73 56 7 11 79 68 25 122 147 

Akuntansi 52 82 1 8 93 50 24 119 143 

Total 125 138 8 19 172 118 49 241 290 

Sumber: Lampiran 2 
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B. Uji Kualitas Data 

Data hasil survei diuji validitasnya menggunakan analisis factor dengan 

metode Principal Component Analysis dimana rotasi yang digunakan yaitu 

rotasi orthogonal bermetode varimax. Hasil dari pengujian yang pertama 

dapat dilihat di tabel 6, KMO sudah lebih dari 0,5 dan Bartlett’s test juga 

sudah signifikan namun ada beberapa instrumen yang tidak berada di kolom 

variabelnya sehingga dinyatakan tidak valid, lalu diuji analisis faktor untuk 

kedua kalinya dengan membuang instrumen-instrumen yang tidak valid. 

Instrumen-instrumen yang tidak valid ada 9 buah, yaitu 2 instrumen dari 

variabel bimbingan (FB_1 dan FB_2), 3 instrumen dari variabel persepsi 

(FP_1, FP_2, dan FP_3), dan 4 instrumen dari variabel karakteristik personal 

(FKP_1, FKP_4, FKP_5, FKP_6). Semua instrumen dari ekspektasi karir 

lolos uji validitas, sehingga apabila dijumlahkan instrumen yang lolos uji 

validitas tahap pertama ada 23 instrumen. 

Hasilnya dapat dilihat di tabel 7 dan tabel 8, dimana KMO masih lebih 

dari 0,5 yaitu pada angka 0,853 dan juga Bartlett’s test juga signifikan. 

Instrumen sisa merupakan instrumen yang sudah valid hal ini dapat dilihat 

bahwa instrumen-instrumen tersebut sudah berkumpul sesuai dengan 

kelompok variabelnya, meskipun ada yang di kolom lain namun angka di 

kolom aslinya lebih besar sehingga dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas 

menggunakan Cronbach’s Alpha menyatakan bahwa semua variabel sudah 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi atau berada di angka 0,7 – 0,9. 
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TABEL 6                                                                                                            

Hasil Pengujian Validitas dengan Principal Component Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3759,140 

df 496 

Sig. ,000 

 

 
Component 

1 2 3 4 

F. Bimb     
FB_2     
FB_3  ,533   
FB_4  ,527   
FB_5  ,636   
FB_6  ,588   
FB_7  ,824   
FB_8  ,809   
FB_9  ,786   
F. Ekspektasi Karir ,736    
FEK_2 ,733    
FEK_3 ,694    
FEK_4 ,743    
FEK_5 ,608    
FEK_6 ,529    
FEK_7 ,629    
FEK_8 ,673    
FEK_9 ,634    
F. Persepsi    ,630 

FP_2    ,706 

FP_3    ,503 

FP_4   ,515 ,400 

FP_5   ,584  
FP_6   ,650  
FP_7   ,686  
FP_8   ,577  
F. Karakteristik   ,506  
FKP_2    ,704 

FKP_3    ,688 

FKP_4   ,564  
FKP_5   ,563  
FKP_6   ,523  

    Sumber: Lampiran 3 
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TABEL 7                                                                                                    

Hasil Uji Validitas dengan Analisis Faktor 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,853 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2698,966 

df 253 

Sig. ,000 

      Sumber: Lampiran 3 

TABEL 8                                                                                                 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel yang Valid 

 

 

Component 

Ekspektasi 

Karir (FEK) 

Bimbingan 

(FB) 

Persepsi 

(FP) 

Karakteristik 

Personal (FKP) 

Masyarakat sekitar (FB_3)  ,517   

Guru les akademik (FB_4)  ,522   

Orang yang bekerja di profesi (FB_5)  ,648   

Guru SMA (FB_6)  ,557 ,415  

Dekan fakultas (FB_7)  ,829   

Pemerintah dan peraturannya (FB_8)  ,833   

Anggota ikatan profesi (FB_9)  ,804   

Gaji yang tinggi (FEK_1) ,755    

Ketersediaan pekerjaan (FEK_2) ,743    

Jumlah gaji awal (FEK_3) ,687    

Keamanan pekerjaan (FEK_4) ,768    

Fleksibilitas memilih karir (FEK_5) ,639    

Kesempatan studi lanjut (FEK_6) ,583    

Prestis sosial tinggi (FEK_7) ,681    

Lingkungan kerja baik (FEK_8) ,692    

Kesempatan promosi (FEK_9) ,649    

Pengaruh penjurusan SMA (FP_4)   ,723  

Beban PR di SMA (FP_5)   ,735  

Guru akuntansi SMA (FP_6)   ,779  

Nilai di SMA (FP_7)   ,759  

Kurikulum akuntansi sekarang (FP_8)   ,624  

Tertarik di bidang ini (FKP_2)    ,818 

 2 pilihan teratas saya (FKP_3)    ,818 

Cronbach’s Alpha  ,871  ,829  ,808 ,785 

Sumber: Lampiran 3 
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C. Analisis Statistik Deskriptif 

Selain data demografis di atas, hasil survei yang tertera di tabel 10 juga 

mampu menjelaskan bahwa mahasiswa akuntansi sangat memprioritaskan 

akreditasi dari universitas atau jurusan yang dipilihnya, 75% dari mahasiswa 

akuntansi menetapkan akreditasi progdi merupakan prioritas pertama dalam 

memilih jurusan, sedangkan untuk non-akuntansi hanya sebesar 53%. 

Uniknya, tidak ada mahasiswa akuntansi yang menempatkan kualitas dosen 

sebagai prioritas pertama. Prioritas kedua mayoritas mahasiswa akuntansi 

memilih biaya kuliah dan fasilitas yang disediaan universitas (24% dan 22%) 

sedangkan untuk mahasiswa non-akuntansi memprioritaskan kualitas dosen 

sebanyak 29%. Prioritas ketiga untuk mahasiswa akuntansi ditempati oleh 

fasilitas universitas dan kualitas dosen (22% dan 20%), sama dengan 

mahasiswa non-akuntansi. Kualitas dosen menjadi prioritas keempat dengan 

responden sebanyak 29%, untuk mahasiswa non-akuntansi prioritas keempat 

yaitu fasilitas. Bagi mahasiswa akuntansi, mudah tidaknya diterima saat 

mendaftar tidak menjadi hal yang penting dalam memilih jurusan akuntansi 

sehingga hal tersebut hanya menjadi prioritas kelima dan keenam, di prioritas 

terakhir adalah ada tidaknya program double-degree di universitas, 47% 

responden menempatkan hal tersebut di prioritas terakhir mereka. Mahasiswa 

non-akuntansi juga memiliki prioritas yang serupa dengan mahasiswa 

akuntansi dimana mudah tidaknya diterima saat mendaftar dan ketersediaan 

program double degree menempati prioritas terakhir saat memilih jurusan. 

Hal ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa akuntansi dan non-akuntansi 
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yang terpenting yaitu akreditasi universitas atau program studi sedangkan 

yang paling tidak diprioritaskan adalah tersedia atau tidaknya program 

double-degree dari jurusan yang dipilih. Untuk lebih jelasnya mengenai 

urutan atau ranking dari prioritas yang dilihat oleh mahasiswa akuntansi dan 

non-akuntansi saat memilih jurusan di universitas akan ditunjukkan secara 

ringkas di tabel 9. 

TABEL 9                                                                                                           

Ranking Prioritas Mahasiswa dalam Memilih Jurusan 

Ranking Non-akuntansi Akuntansi 

Prioritas ke-1 Akreditasi progdi/univ Akreditasi progdi/univ 

Prioritas ke-2 Kualitas dosen Biaya kuliah 

Prioritas ke-3 Biaya kuliah Fasilitas universitas 

Prioritas ke-4 Fasilitas universitas Kualitas dosen 

Prioritas ke-5 Pandangan orang lain Pandangan orang lain 

Prioritas ke-6 Mudah tidaknya diterima Mudah tidaknya diterima 

Prioritas ke-7 Program double-degree Program double-degree 

Sumber: Lampiran 2 
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TABEL 10                                                                                                                                                                                               

Daftar Skala Prioritas Responden dalam Memilih Jurusan 

Keterangan 
Prioritas 1 (%) Prioritas 2 (%) Prioritas 3 (%) Prioritas 4 (%) Prioritas 5 (%) Prioritas 6 (%) Prioritas 7 (%) 

Non Akun Non Akun Non Akun Non Akun Non Akun Non Akun Non Akun 

Fasilitas 

universitas 
19 7,7 15 22,4 23,1 22,4 23,1 21 12,2 12,6 6,1 11,2 1,4 2,8 

Program double 

degree 
1,4 1,4 4,1 5,6 8,8 9,1 9,5 11,2 11,6 10,5 23,1 14,7 41,5 46,9 

Akreditasi progdi 

dan universitas 
53,1 74,8 17,7 11,9 9,5 5,6 6,1 4,2 7,5 1,4 4,8 1,4 1,4 1,4 

Kualitas dosen 8,8 0 28,6 15,4 21,1 20,3 15,6 28,7 14,3 20,3 8,2 12,6 3,4 2,8 

Pandangan orang 

lain 
3,4 7,7 12,2 16,8 4,8 13,3 17,7 17,5 18,4 20,3 17,7 14,7 25,2 9,8 

Mudah tidaknya 

diterima 
4,1 2,8 8,2 4,2 12,2 12,6 10,9 8,4 23,8 21 23,8 28 17,7 23,1 

Biaya kuliah 10,2 5,6 14,3 23,8 20,4 16,8 17 9,1 12,2 14 16,3 17,5 9,5 13,3 

Sumber: Lampiran 2 
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Uji ANOVA yang ditunjukkan di tabel 11 diperlukan untuk mengetahui 

adanya perbedaan antar program studi terhadap variabel independen. P-value dari 

faktor bimbingan yang menunjukkan angka 0,146 menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antar program studi terhadap variabel faktor 

bimbingan. Untuk variabel ekspektasi karir, p-valuenya adalah 0,005 sehingga ada 

perbedaan yang signifikan antar program studi terhadap variabel ini. Sedangkan 

untuk variabel persepsi dan karakteristik personal memiliki p-value lebih dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar 

program studi terhadap kedua variabel tersebut.  

TABEL 11                                                                                                                

Hasil Uji ANOVA 

 F Sig. 

F_Bimbingan Between Groups 1,400 ,146 

Within Groups   

Total   

F_EkspektasiKarir Between Groups 2,256 ,005 

Within Groups   

Total   

F_Persepsi Between Groups 1,312 ,194 

Within Groups   

Total   

F_Karakteristik Between Groups 1,314 ,193 

Within Groups   

Total   

Sumber: Lampiran 3 
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Untuk meninjau dan mengidentifikasi lebih lanjut tentang perbedaan antar 

program studi maka dilakukan metode Tukey Post Hoc seperti yang ditampilkan 

di tabel 12. Pada variabel bimbingan, dapat dilihat bahwa program studi akuntansi 

merupakan progdi yang paling terpengaruh oleh faktor ini dibandingkan program 

studi lainnya karena selisih rata-rata dengan progdi lain menunjukkan angka yang 

positif semua sehingga menunjukkan bahwa progdi akuntansi memiliki rata-rata 

terbesar untuk variabel bimbingan. Progdi dengan rata-rata terendah pada variabel 

bimbingan yaitu Game technology. 

Pada variabel ekspektasi karir, program studi sastra Inggris merupakan 

program studi yang paling dipengaruhi oleh faktor ini, sedangkan rata-rata jurusan 

teknik elektro adalah yang terendah dibanding dengan semua jurusan lainnya. 

Program studi akuntansi ada di urutan keenam rata-rata terbesar. 

Tabel 12 juga menunjukkan bahwa jurusan dengan rata-rata tertinggi 

untuk variabel persepsi adalah game technology dan rata-rata terendah adalah 

jurusan sastra Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memilih 

jurusan game technology banyak dipeengaruhi oleh faktor persepsi dari diri 

mereka sendiri saat hendak memilih jurusan di universitas, sedangkan pemilih 

jurusan sastra Inggris kurang dipengaruhi oleh variabel ini. Jurusan akuntansi 

sendiri berada di urutan keempat terbesar. 

Variabel terakhir yaitu variabel karakteristik personal, dimana jurusan 

yang paling dipengaruhi oleh variabel ini adalah jurusan game technology juga 

dan jurusan dengan rata-rata terendah di variabel ini yaitu jurusan teknik elektro. 

Pada variabel karakteristik personal, jurusan akuntansi menempati urutan rata-rata 
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terendah kedua setelah teknik elektro, sehingga dapat dikatakan bahwa jurusan 

akuntansi dan teknik elektro mendapat pengaruh yang kecil saja dari variabel 

karakteristik personal ini. 

Selain melihat rata-rata dari setiap program studi terhadap variabel-

variabel yang ada, dari tabel 12 juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan di antara masing-masing program studi terhadap 

variabel-variabel yang diuji atau dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

mempertimbangkan keempat faktor tersebut secara hampir sama tanpa 

memandang jurusan mana yang akan mereka pilih nantinya karena nilai p-value 

yang ada di masing-masing variabel berada di atas nilai 0,05. 

TABEL 12                                                                                                         

Perbandingan Rata-rata dengan Uji Tukey HSD Post Hoc 

  
(I) Progdi 

  
(J) Progdi 

Bimbingan Ekspektasi Karir Persepsi Karakteristik P. 

Mean 
Diff.(I-J) Sig. 

Mean 
Diff.(I-J) Sig. 

Mean 
Diff.(I-J) Sig. 

Mean 
Diff.(I-J) Sig. 

Akuntansi Arsitektur ,42646 ,757 -,16587 1,000 ,12875 1,000 -,24969 ,997 

Teknik Sipil ,07001 1,000 ,15113 1,000 ,15326 1,000 -,01195 1,000 

Hukum ,28033 ,989 ,12026 1,000 ,40326 ,827 -,13695 1,000 

Manajemen ,14685 1,000 -,03574 1,000 -,13007 1,000 -,03846 1,000 

Psikologi ,19076 1,000 -,02083 1,000 ,48898 ,412 -,33933 ,898 

Teknik Elektro ,65335 ,989 1,1696 ,106 -,13007 1,000 ,44639 1,000 

T. Pangan ,49008 ,681 ,25430 ,987 ,09850 1,000 -,47028 ,742 

NTK ,43906 ,999 1,0677 ,067 ,26993 1,000 -,34528 1,000 

Sastra Inggris ,32001 1,000 -,27480 1,000 ,73660 ,974 -,55361 ,998 

Englishpreneur ,08192 1,000 ,04002 1,000 ,46993 1,000 -,22028 1,000 

T. Informatika ,73498 ,542 ,14319 1,000 ,44136 ,990 -,64885 ,745 

DKV ,48192 ,887 ,56224 ,310 ,48993 ,895 -,22028 1,000 

Ilkom ,17716 1,000 ,15730 1,000 -,13007 1,000 -,60917 ,659 

SI ,32001 1,000 -,01554 1,000 ,00326 1,000 -,38695 1,000 

Game Tech 1,0819 ,860 -,18221 1,000 -,53007 1,000 -,72028 ,996 

Sumber: Lampiran 3 
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D. Uji Asumsi Klasik 

 Hasil pengujian asumsi klasik multikolinearitas dapat dilihat di tabel 13 

menunjukkan bahwa data yang ada bebas dari multikolinearitas antar variabel 

karena nilai di kolom tolerance menunjukkan angka tidak lebih dari 1 juga 

nilai di VIF semuanya di bawah angka 10.  

TABEL 13                                                                                                    

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Lampiran 3 

 Tabel 14 di bawah ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini 

bebas dari masalah homoskedastisitas, karena overall percentage melebih 

50% sehingga perbandingan antar kedua nilai tidak menunjukkan masalah. 

TABEL 14                                                                                                          

Hasil Uji Heteroskedastisitas Asumsi Model Logit 

 

Observed 

Predicted 

 Progdi Percentage 

Correct  Non-akuntansi Akuntansi 

Step 0 Progdi Non-akuntansi 147 0 100,0 

Akuntansi 143 0 ,0 

Overall Percentage   50,7 

     Sumber: Lampiran 3 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,333 ,204  1,628 ,105   

FB ,097 ,039 ,154 2,472 ,014 ,816 1,225 

FEK ,084 ,047 ,108 1,763 ,079 ,850 1,176 

FP ,059 ,038 ,097 1,542 ,124 ,813 1,230 

FKP -,147 ,038 -,232 -3,847 ,000 ,874 1,144 
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E. Hasil Pengujian Hipotesis 

TABEL 15                                                                                                              

Tabel Nagelkerke R Square dan Uji Hosmer dan Lemeshow 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 373,936
a
 ,092 ,123 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,064 8 ,930 

   Sumber: Lampiran 3 

Hasil dari pengujian regresi logistik di tabel 15 kolom Nagelkerke R 

square menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan 12,3% variansi 

data, sisanya ada di luar model. Model yang ada juga telah mampu untuk 

menjelaskan data karena hasil dari Hosmer and Lemeshow test lebih dari p-

value.  

Variabel yang signifikan dari hasil uji ini yaitu yang berada di bawah nilai 

error atau 0,05 yaitu variabel faktor bimbingan dan juga faktor karakteristik 

personal. Namun seperti yang sudah tertera di tabel 16 hanya variabel 

bimbingan yang hipotesisnya diterima sedangkan yang lainnya ditolak karena 

hanya variabel bimbingan yang signifikan dan memiliki hubungan positif 

dengan pemilihan jurusan akuntansi. 

Variabel faktor bimbingan memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan pemilihan jurusan akuntansi. Setiap ada kenaikan 1 unit dari faktor 

bimbingan maka log odds untuk memilih akuntansi akan meningkat 0,427 
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mempertimbangkan semua variabel lainnya konstan atau dalam kata lain 

individu yang dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh akan lebih 

memilih akuntansi sebanyak 1,533 kali lipat dibanding memilih jurusan non-

akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan mahasiswa 

dalam memilih akuntansi memerlukan motivasi atau dorongan atau pengaruh 

dari masyarakat sekitar atau tetangga, guru les akademik, orang-orang yang 

bekerja di profesi akuntan, guru SMA, dekan fakultas, anggota ikatan profesi, 

dan juga pemerintah. Hasil ini sesuai dengan teori TPB dimana norma 

subjektif mempengaruhi niat dan perilaku dari individu. Hasil ini juga cocok 

dengan penelitian sebelumnya dimana faktor bimbingan juga menjadi faktor 

paling mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Lebih 

lanjut lagi, dapat dilihat di tabel 17 bahwa yang paling berpengaruh dalam 

pemilihan program studi akuntansi bagi mahasiswa adalah bimbingan dari 

guru SMA dan pemerintah. Dari hasil ini, maka universitas dapat bekerja 

sama dengan guru-guru yang mengajar di SMA dimana mereka dapat 

memberi saran dan motivasi kepada muridnya untuk melanjutkan ke program 

studi akuntansi, sedangkan pemerintah dapat membantu lewat peraturan yang 

memberdayakan akuntan. 

TABEL 16                                                                                                             

Hasil Pengujian Hipotesis 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 FB ,427 ,174 6,025 1 ,014 1,533 

FEK ,394 ,220 3,200 1 ,074 1,482 

FP ,263 ,169 2,415 1 ,120 1,300 

FKP -,656 ,176 13,833 1 ,000 ,519 

Constant -,812 ,908 ,800 1 ,371 ,444 

Sumber: Lampiran 3 
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TABEL 17                                                                                                              

Uji Pengaruh Instrumen Variabel Faktor Bimbingan 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 FB_3 ,028 ,135 ,044 1 ,834 1,029 

FB_4 ,168 ,136 1,525 1 ,217 1,182 

FB_5 ,108 ,118 ,842 1 ,359 1,114 

FB_6 ,321 ,130 6,092 1 ,014 1,379 

FB_7 -,530 ,188 7,906 1 ,005 ,589 

FB_8 ,579 ,200 8,367 1 ,004 1,785 

FB_9 -,088 ,147 ,358 1 ,550 ,916 

Constant -1,541 ,440 12,293 1 ,000 ,214 

Sumber: Lampiran 3 

Hubungan variabel faktor ekspektasi karir dengan pilihan mahasiswa 

terhadap jurusan akuntansi yaitu positif namun tidak signifikan karena p-

value lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ekspektasi 

karir tidak menjadi faktor yang menentukan mahasiswa untuk memilih 

jurusan akuntansi.  Oleh karena itu, gaji yang tinggi, ketersediaan pekerjaan, 

jumlah gaji awal, keamanan kerja, fleksibilitas cabang karir, kesempatan studi 

lanjut, pekerjaan memiliki prestis sosial tinggi, lingkungan kerja yang baik 

serta adanya kesempatan promosi bukan merupakan faktor penting dalam 

memilih jurusan akuntansi. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang memilih 

jurusan akuntansi tidak terlalu memikirkan karir ke depannya sebagai akuntan 

karena memang responden dari penelitian ini merupakan mahasiswa tahun 

pertama yang belum memikirkan karir. Hasil dari penelitian ini senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Statistics Canada, 2015 yang 

menyimpulkan bahwa individu berusia 15-20 tahun cenderung masih labil 
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dalam memilih karir untuk dirinya sendiri. Individu akan mulai stabil dan 

mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya di masa mendatang pada usia 

21-24 tahun dan akan mencapai puncak kemantapan pemilihan karir pada 

usia 25 tahun.  

Faktor persepsi juga merupakan faktor yang tidak berpengaruh signifikan 

dan memiliki hubungan yang positif dengan pemilihan jurusan akuntansi. 

Mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi tidak dipengaruhi oleh 

penjurusan di SMA, beban PR di SMA, guru SMA, nilai waktu SMA, serta 

kurikulum yang ada. Hasil ini menunjukkan bahwa apapun jurusan 

mahasiswa waktu di SMA, betapa berat beban PR, betapa jelek nilainya, 

mereka akan tetap memilih akuntansi sebagai progdi pilihan mereka saat 

masuk universitas. Variabel persepsi dapat dilihat tidak signifikan karena 

banyak juga mahasiswa dari jurusan IPA yang masuk ke akuntansi, hampir 

40% dari total responden, hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa 

mengambil jurusan IPA tetap memilih akuntansi. Selain itu, persepsi 

mahasiswa terhadap suatu program studi akan berubah jika tidak sesuai 

dengan keinginan orang tuanya (Berrios-Allison, 2005). Hal ini berarti 

meskipun mahasiswa memiliki persepsi dan pengamalan masa lalu yang 

buruk dengan program studi akuntansi, seperti memiliki nilai jelek di 

pelajaran akuntansi atau diberi PR banyak oleh guru akuntansi, mereka akan 

tetap memilih akuntansi apabila disuruh oleh orang tua mereka karena 

paksaan atau suruhan dari orang tua mampu membuat mereka berubah 

pikiran terhadap persepsi yang buruk tersebut. Pembuktian ini cocok dengan 
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hasil dari penelitian ini dimana variabel faktor bimbingan memiliki hubungan 

yang signifikan dengan pemilihan jurusan akuntansi. 

Faktor karakteristik personal merupakan variabel yang memiliki hubungan 

signifikan namun negatif. Hal ini berarti bahwa mahasiswa non-akuntansi 

lebih mementingkan faktor ini lebih kuat dibanding dari mahasiswa 

akuntansi, sehingga tercipta hubungan yang negatif. Ketertarikan pada bidang 

yang dipilih serta pilihan terbaik mahasiswa tidak mempengaruhi dalam 

memilih jurusan akuntansi. Peneliti merangkum respon dari responden 

mengenai apakah jurusan yang diambil sekarang ini merupakan alternatif 

jurusan 2 teratas yang akan dipilih di tabel 18, hasilnya adalah mahasiswa 

akuntansi yang setuju dan sangat setuju bahwa jurusan akuntansi yang dipilih 

sekarang merupakan salah satu dari 2 jurusan alternatif yang akan dipilih ada 

sebanyak 100 orang atau 70% dari total responden, sedangkan mahasiswa 

non-akuntansi menunjukkan angka yang lebih besar yaitu 114 orang atau 

78% dari total responden non-akuntansi. Mahasiswa akuntansi yang tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut juga lebih banyak dibanding mahasiswa 

non-akuntansi yaitu 12 berbanding 10 repsonden saja. Hal ini membuktikan 

bahwa mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi memiliki ketertarikan 

pada bidang yang ditekuninya lebih kecil dibanding dengan mahasiswa yang 

memilih jurusan non-akuntansi sehingga hasil dari uji statistik menunjukkan 

hubungan yang negatif, dimana pilihan jurusan 2 teratas akan lebih ampuh 

bagi mahasiswa untuk memilih jurusan selain akuntansi.  
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TABEL 18                                                                                               

Perbandingan Pilihan Alternatif Jurusan Mahasiswa Akuntansi dan Non-

akuntansi 

Keterangan Akuntansi Non-akuntansi 

Jumlah % Jumlah % 

Sangat tidak 

setuju 

0 0 4 2,7 

Tidak setuju 12 8,4 6 4,1 

Netral 31 21,7 23 15,6 

Setuju 78 54,5 67 45,6 

Sangat setuju 22 15,4 47 32 

         Sumber: Lampiran 3 

Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah program studi yang dipilih 

mahasiswa sekarang merupakan salah satu dari 2 pilihan program studi 

terbaiknya dijelaskan dalam grafik 2. Program studi akuntansi bersama 

dengan teknik sipil dan teknik elektro menghuni 3 terbawah, dimana ini 

berarti bahwa ketiga program studi tersebut bukan merupakan salah satu dari 

2 pilihan program studi yang dikehendaki oleh mahasiswa atau dengan kata 

lain program studi akuntansi hanya sebagai cadangan dan tidak terlalu 

diinginkan oleh mahasiswa karena memang tidak tertarik, sedangkan program 

studi yang menjadi primadona yaitu NTK, game technology, dan ilmu 

komunikasi. 

Grafik 3 di bawah ini juga menjelaskan alasan ditolaknya hipotesis 

keempat yaitu dapat dilihat bahwa mahasiswa progdi-progdi lain banyak yang 

lebih tertarik dengan bidang program studinya, sedangkan akuntansi berada di 

urutan keempat terbawah. Hal ini cukup menjelaskan mengapa hubungan 
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antara faktor karakteristik personal dengan pilihan program studi mahasiswa 

akuntansi menunjukkan tanda negatif. Dapat dilihat juga bahwa program 

studi game technology, teknik informasi, serta sastra Inggris, ilmu 

komunikasi, dan sistem informasi memang dipilih oleh mahasiswa yang 

benar-benar tertarik pada bidang yang ditawarkan oleh program studi 

tersebut, sebaliknya program studi teknik elektro, manajemen, dan NTK 

menghuni posisi tiga terbawah dimana mahasiswanya kebanyakan tidak 

tertarik pada bidang yang digelutinya. 

GRAFIK 2                                                                                              

Perbandingan Progdi Pilihan Terbaik per Progdi 

   Sumber: Lampiran 3 
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GRAFIK 3                                                                                              

Perbandingan Tingkat Ketertarikan Mahasiswa per Progdi terhadap Bidang 

Program Studinya 

Sumber: Lampiran 3 

 Dari kedua grafik di atas dapat dibuktikan bahwa memang variabel 

karakteristik personal lebih mempengaruhi bagi mahasiswa yang memilih jurusan 

non-akuntansi. Mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki ketertarikan yang 

esensial terhadap program studi yang diambilnya sekarang, berbanding terbalik 

dengan mahasiswa akuntansi yang sebenarnya tidak terlalu tertarik mengambil 

jurusan akuntansi namun tetap mengambilnya karena faktor lain. 
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